
Joc per infants a partir de 3 anys

BÚSTIES
REIALS

ORGANITZA: Grup de joves del Servei Comunitari

del    

Versió presencial: descarrega't les preguntes i

busca les bústies pel municipi! 

Versió confinada - descarrega't el joc i fes servir

les fotografies que t'adjuntem!
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Joc de les bústies

ORGANITZA: Grup de joves del Servei Comunitari

del    

Benvinguts al joc de les bústies reials de Palamós! Gràcies a

moltes entitats i persones que hi han coŀlaborat, som 17

bústies repartides per tot el poble! Et proposem algunes

preguntes perquè puguis venir-nos a veure i a deixar la teva

carta!

Hi ha una pregunta per bústia, no cal que les facis totes!

T’indiquem on les pots trobar perquè puguis escollir les que

vulguis! Cal tenir en compte els horaris d’obertura de cada

lloc. Si aneu fins un lloc i el trobeu tancat, trobareu la seva

fotografia als annexes d’aquest joc perquè pugueu jugar

igualment! 

Si coneixeu infants confinats, que estan a l’hospital o que no

poden o no volen sortir a caminar, expliqueu-los que hi ha

una versió per fer des de casa!

Comencem?



Qüestionari
1.    A quin lloc del poble pots llegir contes o te n’expliquen? Ves fins allà

idigues quins contes veus que tinc dibuixats!

2.    Si vas a la botiga Naips and Co de jocs, em trobaràs a l’entrada i sobre

una taula. Quines formes taronges i blaves tinc enganxades?

3.    Els tres reis s’han deixat una cosa molt important que sempre porten per

decorar el seu cap, saps de què parlo? Sóc a Can Romero, em pots dir de

quins colors són aquestes tres objectes?

4.    A cultura em trobaràs amb un llac brillant  i amb neu pel voltant. Tinc

tres Reis i tres…?

5.     Nosaltres som germanes bessones i ens pots trobar al Taller de les

Fàbules i a la Farmàcia Massaneda, a Sant Joan. Ens veus idèntiques? Descriu-

nos.

6.     El 25 de desembre, fum fum fum, el 25 de desembre, fumfum fum. Per

on surt el fum? Troba’m a la nau dels 50m i fes-te una foto amb mi!

7.     Per llençar la carta potser de puntetes t’hauràs de posar. Ja m’has trobat?

Al Punt Jove de cap! De quins colors sóc?

8.     Si vens a l’oficina de turisme em trobaràs feta de materials reciclats, pots

dir de quin?

9. Estic a un lloc de LUXE. Saps on vull dir? Vine i conte quantes estrelles tinc!

10.     Tres bústies som germanes  i ens assemblem força, però no som

idèntiques. Ens pots trobar al Mercat Municipal, a l’Esglèsia i a l’Estanc de

Sant Joan. Tenim un color en comú, quin?

11.   Si vens a l’Ajuntament, veuràs que els tres reis estan a punt d’entrar dins

una caseta. Saps per on entraran i com?

12. A Palamós tenim una mar salda però, saps que a l'Avinguda Catalunya

trobaràs " El Dolça Mar"? Vine i digues si sóc grossa o petita!

13. Sobre meu les noticies hi pots llegir i em trobaràs a Ca l'Angela a Sant

Joan! Vine i digues una paraula que trobes en mi.



Respostes del qüestionari

1.    Contes: Els músics de Bremen, El gat amb botes, la Blancaneus i els 7

nans, Hansel i Gretel i qualsevol conte que hi aparegui un princep.

2.   Quadrades.

3.    S'han oblidat les corones i són taronja, groga i blava.

4.    Regals.

5.     Vermelles, rectangulars, amb unes lletres lligades, amb llums grogues i

estrelles blanques.

6.    Per la xemeneia

7.     Verda i vermella.

8.     Ampolla d'aigua.

9.  5 estrelles.

10.     El color groc.

11.   Entren per la finestra i amb una escala.

12.  Sóc grossa.

13. Hi ha moltes paraules escrites al diari.


